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Svenska i fokus är allt-i-ettböcker för studievana nybörjare i svenska, både på sfi och på språkintroduktion.
De är framtagna för ett självgående arbetssätt och bygger på det svenska språkets struktur.
Rikligt med bilder, tabeller och övningar ger en god grund för vidare studier. Svenska i fokus förbereder för
ett språkligt krävande yrkesliv.

Läs mer
Utmärkande drag
- Språkets struktur är bokens struktur
- En pedagogik som följer de grammatiska utvecklingsstadierna
- Stora möjligheter för studievana att snabbare klara kurserna
- Facit som hörövning
- Relevanta texter om relevanta ämnen
- Stöttar självstudier
Svenska i fokus riktar sig främst till sfi studieväg 3, men eftersom Svenska i fokus 1 är en nybörjarbok kan
den naturligtvis även användas på studieväg 2 och annan motsvarande nybörjarundervisning för ungdomar och

vuxna.
Många studerande med god studievana förväntar sig att få arbeta mycket med språkets uppbyggnad och regler
redan på nybörjarstadiet. De vill och kan arbeta intensivt med svenskan redan från början och arbetar gärna
självständigt. Det är för deras skull som vi har tagit fram Svenska i fokus – serien som tar tillvara på de
studerandes ambition och kunskapstörst!
Svenska i fokus kan användas på olika sätt:
- som basläromedel med tillräckligt med material för gruppundervisning,
- som ett komplement för att individualisera eller nivåindela undervisningen,
- som bas för självständiga studier i svenska som främmande språk.
Svenska i fokus 1–2
Seriens stomme är allt-i-ett-böckerna, som du kan använda antingen som tryckta böcker eller som
Onlineböcker. Alla tryckta böcker kommer med en mp3-skiva så att man kan lyssna på de trevligt inlästa
texterna och dialogerna hemma. I Onlineböckerna ligger ljudet istället i form av länkar på varje sida i boken,
vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö. Läs om Onlineböcker
Allt-i-ett-böckerna är rikligt illustrerade och pedagogiskt uppbyggda. De varvar grammatiska moment med
faktatexter i relevanta teman:
Svenska i fokus 1 är tänkt för nybörjare i C-kursen (A1/A2 på Europaskalan). Boken tar upp bl.a. substantiv i
bestämd form och plural, pronomen samt ordföljd i huvudsats, även med inversion. Bokens teman rör sig
inom den personliga domänen: hälsningsfraser, klockan, hemmet, mataffären, mat och dryck samt familj och
släkt.
Svenska i fokus 2 är tänkt för resten av C-kursen (A2/delar av B1) och tar upp bl.
a. bisatsordföljd, adjektiv och adverb. Bokens teman rör sig i de studerandes närmiljö: skolan, staden, naturen,
Sverigekunskap, jobbsökande.
Böckerna förbereder väl för de nationella proven i sfi. Tanken är att deltagarna ska kunna arbeta så
självgående som möjligt efter en gemensam genomgång. Kapitlen bygger därför ofta på ett visst språkligt
moment som:
1. presenteras med faktarutor, tabeller och bilder,
2. tränas med snabba, varierade övningar,
3. exemplifieras med vardagsnära texter, dialoger och hörövningar,
4.
tillämpas och fördjupas med muntliga och skriftliga övningar.
De flesta övningarna avslutas med att de studerande rättar sina svar genom att lyssna. Stora delar av facit finns
nämligen inläst på den medföljande ljudskivan. Det arbetssättet ger riklig träning i aktivt lyssnande och de
studerande får förutsättningar att utveckla både hörförståelse och uttal.
Svenska i fokus tränar skrivandet på ett mycket strukturerat sätt, i början med mycket träning på ordföljd i
huvudsats, även med inversion. För att underlätta inlärningen av svenskans syntax finns ordföljdstabeller med
mönstermeningar, där satsdelarna konsekvent färgkodas. Eftersom skrivövningarna ofta bygger på dessa
mönster tränar de studerande in strukturer som underlättar för läs- och hörförståelsen på lång sikt.
Med Svenska i fokus kan var och en fördjupa sig olika mycket i ett moment beroende på vilket mål man har
med sina studier. Det är enkelt att gå tillbaka till faktarutorna när man repeterar och fördjupar sina kunskaper.
Serien fungerar därför som en uppslagsbok att återvända till senare i livet.
Elevljud
Till varje tryckt bok ingår en ljudskiva i mp3-format i pärmen, där samtliga texter och hörövningar finns
inspelade. Där finns dessutom facit till de flesta övningarna.
Skivorna kan spelas i en dator eller en mp3-spelare.
Det är enkelt att hitta rätt ljudspår eftersom spårnumren är tryckta intill övningarna i boken. Använder du
Onlineboken hittar du istället samma ljud inlagt i länkar på varje sida.

Lärarhandledning och lärar-cd
I lärarhandledningen finns gott om lektionstips, extra övningar, kapiteltester, manus till bokens hörövningar,
med mera. Lärar-cd:n kan spelas i en vanlig cd-spelare. De innehåller alla texter och hörövningar plus ljudet
till testerna.
Om författarna
Gullvi Weijk-Carlert och Stefan Andersson undervisar på sfi i Älmhult. De möter många ambitiösa studerande
som har högt ställda mål med sina svenskstudier: att snabbt kunna bli verksamma i språkligt krävande yrken.
De har samlat sina gedigna erfarenheter av nybörjarundervisning i Svenska i fokus. Serien genomsyras av
deras entusiasm över det svenska språket, som lyser igenom på varje sida!

Fokus på familien. Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid er det sentrale tidsskrift for familieterapi i
Norden. Tidsskriftet formidler teori forskning. Boksing: Idretten som treffer. EUBC Executive Committee has
assigned the EUBC European Boxing Championships to the Ukrainian Boxing Federation. Årets fjerdje
tospråklige undervisningsopplegg har blitt utarbeidet av Tema Morsmåls arabisk redaksjon. Det tar
utgangspunkt i samfunnsfag. Gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag. viten.no tilbyr gratis nettbaserte
læringsressurser i naturfag - de fleste for ungdomstrinn og videregående skole EcoOnline utvikler løsninger
for sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. Vi har programvare for utvikling, distribusjon og arkivering av
datablad. Her finner du ressurser til menighetenes arbeid for barn og unge. Ressursene er laget av menigheter,
organisasjoner og andre samarbeidspartnere. Askeladden Boats produserer klasseledende båter med et
kompromissløst fokus på design, innovasjon og sikkerhet. Lineære funksjoner. For en generell innføring i
funksjoner, henviser vi til lærebøker i matematikk. Den videre gjennomgangen vil dreie seg spesifikt om
lineære. Denne funksjonelle konveksjonspeisovnen er designet med buet topp og avrundede sider. Den er
utviklet med den nyeste forbrenningsteknologien, med tilførsel av. Produkter; Kabelvern; Kabelrør; Kabelrør
og deler; Kabelrør og deler Pipelife har stor tyngde i det norske markedet. Fra begynnelsen har vi hatt stor
fokus på å.

